
PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

Redni 

broj 

Datum 

zaprimanja 

Naziv predstavnika 

zainteresirane javnosti 

Tekst primjedbe ili prijedloga Primjedba ili prijedlog 

prihvaćeno ili 

neprihvaćeno 

Razlozi prihvaćanja ili 

neprihvačanja 

1. 17.03.2022. Martina Rosandić Općenito na sve točke-

predlaže da se navede da se 

predmetna nekretnina ne 

može koristiti u turističke 

svrhe odnosno da u slučaju 

kuće barem jedan kat ili 50% 

površine bude za život 

obitelji na 20 godina koji se 

spominju u bjanko zadužnici. 

 

Načelni komentar na 

predloženi nacrt- u slučaju da 

se prijavi manje 

zainteresiranih od onog za 

koliko bude osigurano novaca 

u proračunu Općine Plitvička 

Jezera, da se pomogne 

prijavljenim osobama sa 

većim iznosom? 

Potaknuti preseljenja u 

naselja koja su prema 

zadnjem Popisu stanovništva 

imali najveći pad broja 

stanovnika (npr. Vaganac), 

prodavati građevinska 

zemljišta ili stanove u takvim 

područjima. 

 

 

 

Prijedlog djelomičnio 

prihvaćen 

U Programu mjera za poticanje 

rješavanja stambenog pitanja na 

području Općine Plitvička Jezera 

uvrstit će se odredba da se cijela 

nekretnina ne može koristiti u 

turističke svrhe tj. ostavit će se 

mogućnost bavljenja turizmom, 

ali isključivo da se u jednoj etaži 

živi a druga iznajmljuje. 

 

Pitanje povećanja novčanih 

sredstava je varijabilo, određuje se 

na početku godine, ali se iznos 

povećava ili smanjuje rebalansom 

ovisno o prilivu novačnih 

sredstava u Proračun Općine 

Plitvička Jezera. 

 

Stambeni poticaji za obitelji koja 

posjeduje građevinsko zemljište 

odnose se na cijelo područje 

Općine Plitvička Jezera.  

Općina Plitvička Jezera trenutno 

nema u svom vlasništvu parcele 

na području cijele Općine, ali 

postoji namjera da sa ovim 

Programom tražimo parcele od 

Republike Hrvatske. 
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2. 17.03.2022. Katarina i Branko Lukić Prijedlog se odnosi na točku 

4.2., mjera 2-Stambeni 

poticaji za obitelj koja 

posjeduje građevinsko 

zemljište. Prijedlog je da se 

retroaktivno omogući 

korištenje sredstava za 

projektnu dokumentaciju, 

oslobađanje od plaćanja 

komunalnog doprinosa i 

ostalih stavki navedenih u 

mjeri. 

 

Prijedlog djelomično 

prihvaćen 

Točka 4.2. mjera 2. Stambeni 

poticaji za obitelji koja posjeduje 

građevinsko zemljište dopunit će 

se odredbom da će biti moguće 

retroaktivno korištenje sredstava 

za projektnu dokumentaciju ali 

samo za godinu u kojoj se 

raspisuje natječaj. 


